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  Volgens Maria Montessori     
     is ieder kind anders en  
ontwikkelt elk kind zich  
        in zijn eigen tempo. 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.  
De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een 
mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere 
betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informa-
tie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en 
welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden 
en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.  
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat 
u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokken-
heid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u 
informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Namens het team van de Gooische Montessorischool

VOORWOORD
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1.1 ALGEMENE GEGEVENS
Contactgegevens
Gooische Montessorischool
Holleblok 10
1273EG Huizen
0355252772
www.gooischemontessorischool.nl
info@gooischemontessorischool.nl

Schoolbestuur
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.903
www.talentprimair.nl

Schooldirectie
Directeur Marijn Gildemacher  
marijn.gildemacher@gooischemontessorischool.nl

meerscholendirecteur Bart van der Vlist  
bart.vandervlist@talentprimair.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Unita

1 OVER DE SCHOOL

    Samen zorgen wij voor  
       veiligheid, geborgenheid,
vertrouwen en respect.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022: 198

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

Onze school heeft een stabiel aantal leerlingen van ongeveer  
200 kinderen. Er is een wachtlijst. Een vroege aanmelding wordt 
geadviseerd.

198202202

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

      Goed onderwijs is het  
  vertrekpunt; beter  
              onderwijs het doel.
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1.2 MISSIE EN VISIE
Kenmerken van de school

Missie en visie
Een school waar kinderen sterk worden en plezier in leren krijgen
Onze school is een warme, veilige plek waar kinderen zichzelf 
mogen zijn. We vinden het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten, 
zodat ze plezier in leren krijgen. Ze leren dat iets niet meteen hoeft 
te lukken en dat je het altijd nog een keer kunt proberen.  
Daarna mogen ze trots zijn op de resultaten waar ze hard voor 
hebben gewerkt. De kinderen halen, allemaal op hun eigen niveau, 
het beste uit zichzelf. Als Montessorischool is ons motto: help mij het 
zelf te doen. Wij kijken waar elk kind staat en wat het nodig heeft. 
We leren hen om met vertrouwen aan een taak te beginnen en ons 
te vertellen welke hulp ze daarbij nodig hebben en wat ze willen 
oefenen. 

Met behulp van de Kanjertraining zorgen we voor een veilige  
omgeving. We willen eraan bijdragen dat kinderen zich ontwikkelen 
tot mensen in balans die zichzelf kennen en accepteren, en goed 
kunnen functioneren in de maatschappij. Ook voor ons als team 
geldt dat iedereen er mag zijn. We zijn betrokken en voelen ons 
samen verantwoordelijk voor de school en de ontwikkeling van de 
kinderen. We helpen elkaar en maken graag gebruik van elkaars 
ervaring en inzichten. We hebben duidelijke afspraken over onze 
aanpak. Daarbinnen heeft iedereen vrijheid van handelen. Wij kijken 
af en toe bij elkaar in de klas, weten ook waar de collega’s in de 
andere bouwen mee bezig zijn en wat daarvan de kinderen wordt 
gevraagd. Daar werken we met de eigen groep naar toe. 

Degelijk en resultaatgericht

Anders en bijzonder Uitdagend en inspirerend

Eigentijds en succesvol

Regelmatig hebben we groepsdoorbroken momenten.  
Tijdens zulke activiteiten krijgen ook de kinderen zicht op wat er  
verder in de school gebeurt en waar ze naartoe werken. Ze genie-
ten van het helpen van jongere kinderen en beide partijen worden 
daar beter van. We koesteren onze contacten met de ouders.  
We stimuleren dat ook zij werken aan de zelfstandigheid van hun 
kinderen. Tijdens gesprekjes, materiaalavonden en inloopochtenden 
maken we ouders vertrouwd met onze visie en werkwijze.  
Onze school is een maatschappij in het klein waar kinderen hun  
gedrag oefenen, ontdekken wie ze zijn en het zelfvertrouwen  
opdoen waar ze in hun verdere leven plezier van zullen hebben.
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Leren en ontwikkelen
Wanneer je een Montessoriklas binnenloopt, valt direct op dat er 
veel materiaal aanwezig is. Overal zie je kleurige voorwerpen, 
meestal van hout gemaakt. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld om 
de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Voor ieder kind is iets 
te vinden dat past bij de ontwikkeling en belangstelling.  
De kinderen werken op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en 
leren hun werk te organiseren. Kinderen van verschillende leeftijden 
zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar 
helpen. De leerkracht loopt rond en helpt kinderen waar dat nodig 
is. Ze geeft ‘lesjes’ aan één kind of aan een groepje. Ze beant-
woordt vragen, zodat kinderen zelf weer verder kunnen werken. 
Maar het kan ook, dat de hele klas een les krijgt of samen met een 
activiteit bezig is. Voor de cognitieve vaardigheden (rekenen, taal, le-
zen) maken we ook gebruik van methodes. Help mij het zelf te doen. 
Zelfstandigheid is belangrijk binnen het Montessori onderwijs. De 
kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, 
te doen en te ervaren. ‘Help mij het zelf te doen’ is een uitgangspunt 
van het Montessori onderwijs. De leerkracht schept voorwaarden 
voor een veilige en uitdagende leeromgeving.De “voorbereide 
omgeving” De klas speelt een belangrijke rol in het leven van een 
kind. Een groot gedeelte van de tijd wordt hier doorgebracht. Een 
dergelijke klas moet stimulerend zijn om in te werken. De Montes-
sori leerkracht besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijk maken 

van de klas. Steeds wordt het lokaal anders ‘aangekleed’, passend 
bij de tijd van het jaar of bij een thema waar de kinderen mee  
bezig zijn. Ieder kind draagt zorg voor een eigen plantje. Door deze 
“voorbereide omgeving” wordt het kind gestimuleerd om te leren.
Vrijheid in gebondenheid. De kinderen krijgen tijdens de individu-
ele werktijd een relatieve vrijheid om zelf hun werk te kiezen en 
in te delen. De leerkracht let er op dat alle leerstof aan bod komt. 
Kinderen die een zwakke werkhouding hebben, krijgen meer sturing 
en structuur in de taken. De leerlingen worden individueel begeleid. 
Daardoor kan ieder kind zich binnen het Montessori onderwijs 
optimaal ontplooien.

Het pedagogisch klimaat
Op de Gooische Montessorischool gaan we ervan uit dat ieder kind 
anders is. Ieder kind moet zijn talenten zo goed mogelijk gebruiken. 
Naast taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, besteden we ruim 
aandacht aan het ontwikkelen van de kunstzinnige, lichamelijke en 
sociaal-emotionele vorming. Naast kennisverwerving en ontwikke-
ling van leerstrategieën, vinden we ook de persoonlijke ontwikkeling 
belangrijk. We willen de kinderen niet alleen de nodige kennis en 
vaardigheden leren, maar hen ook aanmoedigen tot zelfstandigheid 
en tot kritisch denken en handelen. Leren omgaan met elkaar, keu-
zes kunnen maken en het plannen van het werk zijn aspecten van 
ons onderwijs. De kinderen wordt geleerd dat ze verantwoordelijk 
zijn voor hun omgeving. Dit houdt in dat kinderen wisselende taken 
krijgen zoals verzorging van de planten, afwasmachine inruimen, 
schoolplein schoonhouden. Ook hebben de kinderen een taak om 
de klas netjes te houden.

“We zitten echt  
     op een TOP school!” 
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   Adaptief onderwijs;  
elk kind krijgt zoveel mogelijk      
      maatwerk geleverd.

Identiteit
Volgens Maria Montessori is ieder kind anders en ontwikkelt elk  
kind zich in zijn eigen tempo. De basis van deze stelling ligt in de 
ontdekkingen die zij deed tijdens haar werkzaamheden in het  
Casa dei Bambini. Zij ontdekte daar dat er zich in ieder mensenle-
ven een aantal universele gevoelige perioden voordoen, waarin een 
kind zich een eigenschap of vaardigheid eigen maakt zonder zich 
daarvoor in te spannen. Volgens Montessori heeft het kind hiervoor 
alleen een voorbereide omgeving nodig waarin materialen staan 
die het op die leeftijd en de op dat moment geldende gevoelige 
periodes nodig heeft en de vrijheid om zelf aan te geven wat het 
nodig heeft.Montessori ontwikkelde specifiek materiaal voor lezen, 
taal, rekenen en kosmisch onderwijs, waarvan we nog steeds een 
belangrijk deel in de school inzetten. 

De basisvisie van Montessori geldt nog steeds als basisvisie van 
onze school: bij alle lessen die we geven, methodes die wij kiezen, 
of werkvormen die wij inzetten, vragen we ons eerst als team af hoe 
we zoveel mogelijk vrijheid voor de leerlingen in kunnen bouwen 
om zelfstandig de leerstof te verwerken, aangepast bij de individu-
ele behoeftes van de leerlingen. We noemen dit ook wel adaptief 
onderwijs; elk kind krijgt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.  
Naast de basisvisie van Montessori hebben we ook een aantal 
aanpassingen gedaan naar aanleiding van wetenschappelijk  
onderzoek en bevindingen van hedendaagse visie en ontwikkelin-
gen in het onderwijs. Op die manier geven we uiting aan het streven 
om hedendaags Montessori onderwijs aan te bieden aan alle 
leerlingen op onze school. 
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2.1 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•  Wij groeperen de leerlingen in combinatiegroepen.  
 Dat betekent dat wij 2 leerjaren samenvoegen. Wij hebben dit  
 schooljaar 2 groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en  
 2 groepen 7/8.

Invulling en onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling 
op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschil-
len. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

  VAK LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

In de onderbouw wordt met een flexibel weekrooster gewerkt 
waarin allerlei vaardigheden aan bod komen. Hierbij kunt u  
denken aan taalactiviteiten, rekenen, kosmisch onderwijs,  
muziek of bewegingsonderwijs.

2 HET ONDERWIJS

De leerlingen gaan 25,5 uur in de week naar school. In die tijd is  
er uiteraard aandacht voor taal, rekenen, lezen en spellen.  
Daarnaast is er aandacht voor Kanjertraining en bewegings- 
onderwijs. Het kosmisch onderwijs bevat onderdelen van alle 
voorgenoemde vakken maar daarnaast is er ook aandacht voor 
burgerschap, wereldoriëntatie en creatieve vorming. Doordat te 
koppelen aan het kosmische onderwijs werken de leerlingen daar 
op een thematische manier aan.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
• Bibliotheek
• Speellokaal

25 u en 5 min 25 u en 5 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

 VAK  LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 LEERJAAR 5 LEERJAAR 6 LEERJAAR 7 LEERJAAR 8

2.2 HET TEAM
Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Verlof personeel
Talent Primair heeft een aantal vaste invallers in dienst.  
Daarnaast is de school aangesloten bij Pio, een invalpoule.  
Ook heeft de Gooische Montessorischool vaste invallers,  
een luxe positie in deze tijd. 
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2.3 AANBOD VOOR HET JONGE KIND.
We werken nauw samen met de drie peuterspeelzalen in ons 
gebouw. Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: We 
hebben een goede samenwerking met peuterschool ‘t Startblok. 
We werken samen met meerdere kinderopvangen in de buurt. Met 
Blooming kids, Koningskinderen - locatie Goudlokje en SKH huizen - 
locatie Marriekolf.

2.4 KWALITEITSZORG EN SCHOOLPLAN
Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te 
verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar 
alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Ieder schooljaar spreken we binnen het team een aantal speer-
punten af waaraan we gedurende het schooljaar werken. Deze 
speerpunten bepalen we onder andere naar aanleiding van de 
opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem, de opbrengsten van 
tevredenheidspeilingen, nieuwe regelgeving vanuit de overheid  
of nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren of  
gedrag. Net als vorig jaar stelt het ministerie van OCW een subsidie 
beschikbaar voor het effectief verbeteren van de onderwijskwaliteit 
op alle basisscholen. Onze speerpunten voor schooljaar 2022-2023 
zijn onder andere Lezen en Spelling, EDI, Rekenen, Welbevinden en 
Burgerschap. Hieronder lichten we de speerpunten voor komend 
jaar graag punt voor punt toe:

Lezen & Spelling
Komend schooljaar zetten we in op het structureel verbeteren van 
ons leesonderwijs. We focussen op nog effectievere instructies en 
het inroosteren van vaste leesmomenten gedurende de lesdag.  
Voor het vakgebied Spelling hebben we voor spelling STAAL gekozen 
van uitgeverij Malmberg. Komend schooljaar implementeren we 
deze bewezen effectieve methode in de groepen 3&4 en 5&6.  
Bij het implementatieproces krijgen we hulp van de methodemakers 
van de uitgeverij.

EDI
Komend schooljaar gaat een oude bekende van onze school, Erna 
Bod, weer aan de slag met het team. Erna is afkomstig van de 
onderwijsinspectie en traint al jaren schoolteams op het gebied van 
‘zicht op ontwikkeling’: het optimaal grip en overzicht houden op de 
groep. Denk daarbij aan planmatig werken volgens een vast sche-
ma en het verder aanscherpen van instructievaardigheden van de 
leerkrachten. Erna zal de leerteams die we hebben ingericht binnen 
het team ondersteunen bij hun werk. Ook zijn er teambijeenkomsten 
waar we elkaar inspireren, verder helpen en van elkaar leren.

Rekenen 
Het komende schooljaar gaan we aan de slag met het verho-
gen van onze opbrengsten op het gebied van rekenen. Hiervoor 
gaan we een intensieve samenwerking aan met het Nederlands 
Mathematisch Instituut (NMI) dat samen met ons het traject ‘Foutloos 
rekenen’ doorloopt. Dit houdt praktisch in dat de leerlingen en de 
leerkrachten van onze beide groepen 7/8 gedurenden twaalf weken 
rekenles krijgen van Thijs Verheijen. Thijs is docent en rekenexpert 
bij het NMI. Thijs leert ons hoe we de Montessorimaterialen uit de 
rekenkasten optimaal kunnen combineren met hoogwaardige  
rekenlessen uit de methode Foutloos Rekenen, waardoor we 
volgens de laatste didactische inzichten optimaal aansluiten bij de 
individuele behoeftes van onze leerlingen. Ook blijft onze begeleider 
van ‘Mijn Leerlijn’, waar we de afgelopen twee jaar mee samen-
gewerkt hebben om Montessori rekenkasten zo goed mogelijk te 
implementeren, bij dit proces en de school betrokken. 
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Welbevinden en Beweegwijs
Naast aandacht voor het welbevinden van het individuele kind 
binnen de klas is het welbevinden op de pleinen een speerpunt voor 
komend jaar. Naar aanleiding van de opbrengsten van de tevre-
denheidspeilingen van twee jaar geleden zijn we vorig jaar gestart 
met het verbeteren van het speel- en leeraanbod tijdens de pauzes. 
Hiervoor hebben wij contact gemaakt met Beweegwijs. Deze partij 
tovert het schoolplein om tot een uitdagend speelterrein met talloze 
werkvormen en spelsituaties waardoor de leerlingen leren om posi-
tief samen te werken. De leerkrachten krijgen ook instructie hoe
de spellen werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen 
zelf alle spellen klaarzetten, begeleiden en uitvoeren. Deze visie sluit 
enorm goed aan op het gedachtegoed van Maria Montessori.

Burgerschap
Op een Montessorischool wordt er altijd al veel gedaan aan burger-
schap. Het komende jaar is het zaak het onderwijs aanbod op dit 
gebied goed in kaart te brengen en daarna ambities op te stellen 
om het burgerschap onderwijs nog meer vorm en inhoud te geven.

Hoe bereiken we deze doelen? 
Voor het ontwikkelen van ieder speerpunt is een leerteam gefor-
meerd. De doelen die de leerteams zichzelf stellen worden geregeld 
door het leerteam zelf, het MT en de directie geëvalueerd. Op die 
manier houden we zicht op de voortgang en het behalen van de 
onszelf gestelde doelen.

   Elke groep beschikt over  
     chromebooks voorzien  
van de nieuwste digitale   
                   methodes.
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3.1 EXTRA ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN
Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het 
schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de 
school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het docu-
ment welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. 
Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan 
bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op. 

Op de Gooische Montessorischool gaan we ervan uit dat alle 
leerlingen anders zijn. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, 
maar ook leerlingen die moeite met de leerstof hebben, krijgen de 
aandacht die ze verdienen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Omdat we werken vanuit een Montessori visie is het fijn dat er in  
de klassen al veel aandacht en tijd is voor het individuele kind.  
De komende tijd zullen we, voor de kinderen die daarnaast nog iets 
extra’s nodig hebben, ons team onder andere scholen in meer- en 
hoogbegaafdheid. Afgelopen jaar hebben we twee taal coördinato-
ren opgeleid die ook hierin een rol zullen gaan spelen. 

Gediplomeerde specialisten op school
 Voor de vakgebieden taal- en rekenen bieden we de leerlingen 
extra ondersteuning als dat nodig is. Veel zorg kan, mede door de 
manier waarop onderwijs georganiseerd is, in de klassen worden 
geboden. Mocht er nog meer ondersteuning gewenst zijn dan kun-
nen we extra hulp buiten de klas inzetten. Bijvoorbeeld individueel of 
in kleine groepen. Het aanbod kan zowel extra uitdaging bevatten 
of juist ondersteuning bij het volgen van de eigen leerlijn.

Sociaal-emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•  Gedragsspecialist
•  Intern begeleider
•  Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zetten we de Kanjer- 
training in alle groepen in. Daarnaast werken we schoolbreed met 
‘Beweegwijs’ waarmee het welbevinden van de leerlingen op het 
plein zienderogen is toegenomen. Op individueel niveau is er aan-
dacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen zowel 
binnen als buiten de klas.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
• I ntern begeleider
•  Remedial teacher
•  Specialist meer- en hoogbegaafdheid
•  Kindercoach (onder andere vaardig in ‘teken je gesprek’)

3 ONDERSTEUNING EN VEILIGHEID
Voor gedrag, leren leren en welbevinden van de leerlingen is bij ons 
op school veel ruimte. In de klassen is hier al veel aandacht voor 
maar daarnaast zetten we de IBer, RTer, kindercoach en gymleer-
kracht in bij het begeleiden van kinderen die hierin een hulvraag 
hebben. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met 
het samenwerkingsverband en kan er via die weg ook extra hulp 
worden aangevraagd.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•  Fysiotherapeut

Een dag in de week is er een fysiotherapeut van Fysio Holland aan-
wezig op school om de kinderen te begeleiden op motorisch gebied.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging  
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•  Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten  
 aanwezig
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3.2 VEILIGHEID OP SCHOOL
Anti-pestprogramma
We zijn een Kanjer gecertificeerde school. Alle leerkrachten hebben 
de Kanjertraining gevolgd. Iedere week worden er lessen volgens de 
Kanjertraining gegeven

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen.  
We nemen een vragenlijst af van Succes!Spiegel. Tevens nemen wij 
‘hart en handen’ af van ons leervolgsysteem IEP.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
anti-pestcoördinator info@gooischemontessorischool.nl
vertrouwenspersoon S.Blok info@gooischemontessorischool.nl

  Voor gedrag,  
    leren leren en welbevinden 
van de leerlingen is bij ons op   
      school veel ruimte.
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4 HANDIGE INFO VOOR OUDERS
4.1 HOE OUDERS WORDEN BETROKKEN
Wij zien ouders als professionals.
Samen met ouders en leerkrachten begeleiden we onze kinderen zo 
goed mogelijk. Daarbij gaan we een samenwerking met ouders aan 
met als doel de kinderen zo goed mogelijk af te leveren richting de 
scholen van het VO.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op onze site vinden ouders recente en relevante informatie.  
Zowel de schoolgids als de nieuwsbrief zorgen daarvoor. Parro, ons  
communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders, speelt een grote 
rol in de communicatie. Wekelijks sturen leerkrachten informatie over 
het welbevinden van hun kind in de groep.

Klachtenregeling
Op de site staat de regeling van de Stichting Talent rimair.
Deze organisatie heeft op alle gebieden regelingen en afspraken, 
die het welzijn van kinderen moet waarborgen

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier 
georganiseerd:
•  Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten  
ingezet: In de jaarplanning staan alle activiteiten vermeld. Aan het  
begin van het schooljaar krijgen ouders een ouderhulpbrief,  
waarin ze kunnen aangeven aan welke activiteiten ouders willen/  
kunnen meedoen.

4.2 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Wij vinden het als school belangrijk om buiten het reguliere les- 
programma ook feesten samen te vieren, de leerlingen kennis te 
laten maken met sport en cultuur en op een fijne manier afscheid  
te nemen van groep 8. Voor onder andere deze activiteiten vragen 
wij een vrijwillige ouderbijdrage. Hiernaast vindt u een overzicht  
met activiteiten die wij organiseren van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Wij nemen dit schooljaar de tijd en de ruimte om het budget te 
monitoren. Dit doen wij in samenspraak met de MR. 

Voor dit schooljaar is het vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op  
€ 67,50. Voor dit jaar is er voor ieder volgend kind uit een gezin een 
korting vastgesteld. 

Bij 1 kind op school: € 67,50 
Bij 2 kinderen op school: € 114,80
Bij 3 of meer kinderen op school: € 164,00

Wij nemen dit schooljaar de tijd om te monitoren of we met deze 
kortingen de begroting blijven halen. 

•  feesten (o.a. Sint, kerst, pleinfeest, Pasen, kinderboekenweek etc.)
•  sport (koningsspelen, beweegwijs etc.)   
•  cultuur       
•  afscheidsactiviteiten van groepen (groep 8, bouwwissel etc.)  
•  Montessorimateriaal      
•  klein extraatje in de klassen  
•  Medezeggenschapsraad

De schoolkampen en het schoolreisje bekostigen wij niet uit de 
vrijwillige ouderbijdrage. Voor deze activiteiten vragen wij een  
extra bijdrage. 
De ouderbijdrage is volledig vrijwillig. Dat betekent dat u niet hoeft 
te betalen. Het betekent dat u minder mag betalen dan wij vragen 
en ook dat u meer mag betalen dan wij vragen. Wij kunnen deze 
activiteiten organiseren met het bedrag dat wij binnenkrijgen  
en zijn daarom blij met alle giften.

4.3 ZIEK MELDEN EN VERLOF AANVRAGEN
Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij  
de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school  
en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van  
de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim.  
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie  
te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding  
toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch (035 5252772)  
of per email info@gooischemontessorischool.nl

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via een speciaal formulier, of in Parro.
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4.4 TOELATINGSBELEID
De scholen van Talent Primair staan in principe open voor elk 
kind waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school 
respecteren en inschrijving wensen. Inschrijving van vierjarigen of 
tussentijds in te stromen kinderen vindt in de regel plaats nadat de 
ouders door de schoolleiding geïnformeerd zijn over het karakter 
van de school. Bij de kennismaking wordt in ieder geval aandacht 
gegeven aan de volgende onderwerpen: 
 
• de identiteit van de school die ouders dienen te respecteren 
 en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
• de missie en visie van de school; van de ouders wordt gevraagd  
 de uitgangspunten en de doelstellingen van de school tenminste  
 te respecteren;
• de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschre- 
 ven in de schoolgids.

De formele inschrijving vindt plaats op vierjarige leeftijd of bij tussen- 
tijdse instroom, op de eerste schooldag van het kind. De directie 
draagt er zorg voor dat voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften:
• inschrijfformulieren;
• melding van de inschrijving aan de leerplichtambtenaar;
• melding van de inschrijving bij BRON voor de bekostiging van het  
 onderwijs van dit kind;
• indien van toepassing, de melding van de inschrijving aan de  
 school van herkomst;
• indien van toepassing, de ontvangst van een onderwijskundig  
 rapport.

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen:
•  als de ouders de identiteit en de vormgeving ervan niet respecteren;
•  als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen  
 met de activiteiten die gerelateerd zijn aan de identiteit van de  
 school;
•  indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig  
 rapport, het intakegesprek of het advies van de peuterspeelzaal  
 gegronde redenen zijn om te verwachten dat het kind het  
 onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzie- 
 ningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden;
•  indien er door de directie van de school een tijdelijke  
 inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat de groep  
 te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in  
 de zorg in het geding komt. Op onze school hanteren we in de  
 regel maximaal 28 kinderen per groep.

Door Talent Primair wordt ten aanzien van het toelatingsbeleid als 
algemene regel gehanteerd dat broertjes of zusjes van een zittend 
kind in principe ook aangenomen worden, indien aangemeld. 
Uitgezonderd de situatie dat er een wacht/reservelijst voor de 
betreffende groep is of dat het kind op andere gronden geweigerd 
dient te worden. Indien gewenst, kunt u de complete tekst van het 
toelatingsbeleid opvragen bij de directie.

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid alle kinderen 
welkom, ook de kinderen met een handicap. Er zijn handicaps op 
verschillende gebieden of combinaties van gebieden:
•  visueel
•  auditief en communicatie
•  verstandelijk en lichamelijk
•  gedrag en kinderpsychiatrie

Deze genoemde gebieden zijn van belang bij aanvraag voor extra 
ondersteuning of een eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs. 
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Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden, kunnen 
hiervoor contact zoeken met de directie. De volgende procedure 
wordt gehanteerd:
• de ouders hebben een gesprek met de directeur en de interne  
 begeleider en melden het kind aan;
• de school vraagt gegevens op over het betreffende kind;
• de school bestudeert de gegevens over het betreffende kind en  
 wint desgewenst advies in;
• de school observeert mogelijk het kind in verschillende situaties;
• de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school met  
 betrekking tot toelating worden in kaart gebracht;
• de school neemt een beslissing;
• de school brengt de ouders (mondeling en schriftelijk) op de  
 hoogte van de beslissing. Er wordt een keuze gemaakt uit:  
 plaatsing, voorlopige plaatsing of afwijzing. 

De totale procedure bedraagt maximaal drie maanden. 
 
Bij de aanmelding wordt o.a. gekeken of verwacht mag worden dat:
• het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het  
 betreffende kind of de andere kinderen daardoor tekort komen;
• het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig  
 (blijven) voelen;
• het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de  
 andere kinderen niet belemmerd zal worden.

Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de 
mogelijkheden die er op de school zijn. Er kunnen zich omstandig-
heden voordoen die de mogelijkheden kunnen doen veranderen. 
 

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:
• de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen,  
 zodanig ingezet wordt dat de leerkracht waarbij het betreffende  
 kind wordt geplaatst, tijd beschikbaar krijgt voor zaken als  
 begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere  
 instanties;
• de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien;
• de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig;
• er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van  
 het betreffende kind in de vorm van een handelingsplan;
• er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende  
 kind nog voldoende ontwikkelmogelijkheden op de school  
 aanwezig zijn en handhaving binnen de groep passend blijft.  
 Is dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een  
 school voor Speciaal Onderwijs overwogen worden.

N.B. Bij elke aanmelding wordt nagegaan of uw kind mogelijk spe-
cifieke zorg vraagt bij het volgen van onderwijs. Dit is van wezenlijk 
belang, omdat u immers verwacht dat de school deze zorg kan 
bieden en omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te 
stellen of de gewenste zorg daadwerkelijk geboden kan worden. 
Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in de 
periode na aanmelding pas duidelijk worden dat uw kind speci-
fieke zorg nodig heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te 
melden, zodat in goed overleg onderzocht kan worden welke (on) 
mogelijkheden er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten 
volgen.
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4.5 BELEID AVG
Wat betekent de AVG voor onze school?
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese 
wetgeving rondom privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 
ingegaan is. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk 
te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de 
versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot 
de omgang met persoonsgegevens. De Gooische Montessorischool 
wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op 
school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en mede-
werkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te beperken. 
Dat proberen wij hieronder te doen. 

Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:
•  Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen  
 waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzame- 
 len en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren.
•  Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan   
 strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van  
 leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig.  
 Toestemming moet altijd worden vastgelegd. Dit kunnen ouders  
 zelf vastleggen in Parro. Dit geldt ook voor het gebruik van  
 digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.
•  Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door  
 personen die die gegevens niet nodig hebben. Op onze school  
 zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te  
 voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsge gevens in  
 verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijt raken.  
 Wij hebben hier een datalek protocol voor. In het privacyreglement  
 van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met  
 persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en  
 leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vast- 
 gesteld.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig  
is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de  
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvan-
gen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens 
over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de 
juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk 
aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen 
in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is 
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers 
van stichting Talent Primair die de gegevens strikt noodzakelijk  
nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.  
In de privacyverklaring op onze website / website van het bestuur 
kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen. 

Hoe zit het met digitale leermiddelen? 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen.  
Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewis-
seld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren 
als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken ge-
maakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag 
de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming 
voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken 
mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de bestuur.
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Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe 
partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het priva-
cyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting 
bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen 
gegevens te mogen uitwisselen.  

Uw toestemming voor foto’s/video’s, delen van contactgegevens 
en gebruik van sociale media. 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming 
voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw 
contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale 
media door uw kind(eren). Dit doen wij via het toestemmingsformu-
lier op Parro. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te 
wijzigen. U kunt dit eveneens kenbaar maken via een mail aan de 
directeur. Wij attenderen u twee keer per jaar via de ouderavonden 
of nieuwsbrief op het feit dat u wel of geen toestemming voor het 
gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u eraan te herinneren dat 
u wel of geen toestemming geven heeft en dat u deze te allen tijde 
mag wijzigen. 

Foto’s en video’s maken en publiceren. 
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/ video’s te maken op 
school. Echter u mag alleen uw eigen kind fotograferen. De directeur 
van de school mag het fotograferen op de school verbieden.  
Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals 
excursies of schoolreisjes kunnen er door ouders foto’s gemaakt 
worden. De school kan dit niet verbieden, maar vragen ouders wel 
om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via 
sociale media. 

 AVG staat voor  
        Algemene Verordening  
     Gegevensbescherming. 
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5.1 TUSSENTIJDSE TOETSEN
Wij werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Tweemaal per jaar 
worden er toetsen afgenomen op het gebied van rekenen-wiskun-
de, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Leerlingen die 
een eigen leerweg volgen worden waar nodig extra gemonitord 
via aanvullende toetsen. Tweemaal per jaar analyseren wij met het 
gehele team de opbrengsten van de leerlingen, de groepen in de 
school in zijn totaliteit. Dit doen wij door middel van datamuur-ver-
gaderingen. Leerkrachten analyseren hun eigen data en beschrijven 
vervolgens verklaringen en interventies voor hun groep en voor 
leerlingen specifiek.

5.2 RESULTATEN EINDTOETS
Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een 
eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten 
zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet 
onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de 
leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen 
kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op 
scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leer-
lingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een 
school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en  
rekenen:
•  Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het  
 basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele  
 niveau genoemd).

•  Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het  
 streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de  
 leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere 
niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen 
dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de 
gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of 
onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signale-
ringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 

Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide 
niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door 
de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed 
scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een sig-
naal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom 
worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het 
fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signale-
ringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Dit schooljaar zijn de opbrengsten van groep 8 ruim boven het 
landelijk gemiddelde, ondanks het feit dat er diverse kinderen van 
andere scholen uit Huizen tussentijds naar onze school gekomen 
zijn. Het percentage zij- instroom kinderen bedraagt ruim 20%.  
We begeleiden binnen onze school de kinderen zo goed mogelijk 
op weg naar hun middelbare school iederen op zijn eigen leerlijn. 
Dit zodat we de kinderen op hun eigen niveau begeleiden en ze de 
kansen geven die ze verdienen.

5 ONTWIKKELING EN RESULTATEN
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94,4%

95,4%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele  
niveau in 2021-2022?

School                     %1F behaald (over drie schooljaren)

Gooische Montessorischool

Legenda %1F behaald

    Deze school
    Vergelijkbare scholen
    Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau  
in 2021-2022?

School                    %1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Gooische Montessorischool

Legenda %1S/2F behaald

    Deze school
    Vergelijkbare scholen
    Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

55,8%

58,3%

Onze school is al sinds    
   2014 een erkende  
      ‘fitte school’! 
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5.4 SOCIALE ONTWIKKELING
Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? Kinderen leren 
en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een 
goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de 
samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ru-
zies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is 
het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen 
nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Iedereen heeft recht op een veilige plek, waardoor een kind zijn/ 
haar talenten optimaal kan ontwikkelen. Om deze plek te kunnen 
bieden is er de afgelopen jaren ingezet op veiligheid en welbevin-
den van de kinderen op school. Naast het gebruik van de Kan-
jertraining is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor 
het samen sporten en spelen op het plein. Dit met behulp van de 
methode: ‘ Beweegwijs’. Deze geeft structuur aan het buitenspelen 
en creëert daarmee een veilige plek voor kinderen om samen te 
spelen. Als gevolg daarvan is het welbevinden van de kinderen in 
de klassen ook gegroeid.

Werkwijze sociale opbrengsten
Wij nemen een keer per jaar sociale veiligheid enquêtes bij de leer-
lingen en ouders af (SuccesSpiegel) en bespreken die met kinderen.
Daarnaast blijven we toetsen of het aanbod voldoet aan de vraag 
van de kinderen en de leerkrachten.

5.3 SCHOOLADVIEZEN
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

 Schooladvies   Percentage leerlingen

 vmbo-b

 vmbo-b / vmbo-k

 vmbo-k

 vmbo-k / vmbo-(g)t

 vmbo-(g)t

 vmbo-(g)t / havo

 havo

 havo / vwo

 vwo

Weerbaarheid

Wij zijn een Kanjerschool! Sociale veiligheid kinderen!

4,2%

4,2%

4,2%

18,3%

20,8%

16,7%

8,3%

16,7%

16,7%

gooischemontessorischool.nl SCHOOLGIDS 2022 202321

TERUG
naar de inhoudsopgave



6 SCHOOLTIJDEN EN OPVANG
De Gooische Montessorischool zorgt voor onderwijs en zorg op  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 8.30 - 14.15 uur.
 Op woensdag een korte dag van 8.30 - 12.30 uur.

Voor- en naschools opvang kan worden geregeld via hierboven 
beschreven partijen. Een locatie van SKH, de Marriekolf, zit in ons 
pand gevestigd.

6.1 SCHOOLTIJDEN
Op onze school hebben we een continurooster (korte middagpauze, 
alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per 
week vrij).

                                     OCHTEND                             MIDDAG

  Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

 Maandag

 Dinsdag

 Woensdag

 Donderdag

 Vrijdag

08.30 - 14.1507.30 - 08.30 14.15 - 18.30- 14.15

08.30 - 14.1507.30 - 08.30 14.15 - 18.30- 14.15

08.30 - 14.1507.30 - 08.30 14.15 - 18.30- 14.15

08.30 - 14.1507.30 - 08.30 14.15 - 18.30- 14.15

08.30 - 12.3007.30 - 08.30 12.30 - 18.30- 12.30

Legenda 
         Opvang  
        Schooltijd
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6.2 OPVANG
Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met  
Stichting Kinderopvang Huizen, in het schoolgebouw.  
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting 
Kinderopvang Huizen, Blooming kids en Koningskonderen, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3 VAKANTIEROOSTER
 Studiedagen:
 woensdag  5 oktober 2022
 maandag  24 oktober 2022
 vrijdag  24 februari 2023
 maandag  6 maart 2023
 dinsdag  30 mei 2023
 donderdag  6 juli 2023

Vakanties 2022-2023
 Vakantie  Van  Tot en met
 Herfstvakantie  15 oktober 2022  23 oktober 2022
 Kerstvakantie  24 december 2022  08 januari 2023
 Voorjaarsvakantie  25 februari 2023  05 maart 2023
 Goede vrijdag  07 april 2023
 Eerste paasdag  10 april 2023
 Meivakantie  22 april 2023  07 mei 2023
 Hemelvaart  18 mei 2023  19 mei 2023
 Pinksteren  29 mei 2023
 Zomervakantie  22 juli 2023  03 september 2023

6.4 WIE IS WANNEER TE BEREIKEN?
Het onderwijspersoneel is op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur  
te bereiken. De directie is aanwezig op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag. 

Op donderdag is een kinderoefentherapeut van FysioHolland  
(motoriek) aanwezig van 08.30 - 14.15 uur. Haar naam is  
Rosanne Froon. Verwijzing gaat altijd in overleg met leerkracht,  
IB en ouders.

Op onze school geldt
    een continuerooster.
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